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Op DONDERDAG 28 DECEMBER 
organiseert Cinema Mobile 
in samenwerking met 
Buurtplatform Brusselsepoort 
een filmmiddag en avond 
voor de kinderen en 
volwassenen van onze buurt!

WAAR?
IN DE VOORMALIGE BUSREMISE 
AAN DE RAVELIJNSTRAAT 130

Aanvang 14.00 uur voor de kinderen
De Schaduw van Skellig  

Aanvang 20.00 uur voor de volwassenen
Toto le Héros 

Lees verder over films op pag. 2

GRATIS FILM IN DE KERSTVAKANTIE

Inmetselen tijdcapsule 
Hoge Fronten
Onlangs heeft wethouder Krabbendam, 
GroenLinks, een tijdcapsule geplaatst bij 
de nooduitgang in de Hoge Fronten. Op 
verzoek van Stichting Maastricht Vesting-
stad heeft de gemeente Maastricht in een 
couvreface, zeg maar ronding met schiet-
gaten, een nooduitgang gecreëerd. Dit in 
het kader van de veiligheid en het conso-
lideren van de hoge fronten. Het is van 
belang dat geschiedenis voor de toe-
komst wordt vastgelegd. In dit geval ge-
beurde dat door het plaatsen van een 
tijdcapsule, een koker, met daarin infor-
matie over het waarom van de aanleg van 
een nooduitgang, de tekeningen en een 
usb stick.  
De wethouder mocht de capsule inmet-
selen…

Straatfeest 
Pastoor Habetsstraat
Op 23 september hield de Pastoor Ha-
betsstraat haar straatfeest voor het eerst 
in een andere straat, de Victor De Stu-
ersstraat. Want daar genoten we de gast-
vrijheid van de nieuwe bewoners van de 
Lambertuskerk. Kijk verder op pag. 8.

Nieuwjaarstreffen
Zondag 7 januari van 15:00 tot 
17:00 in Café 1900

Agenda 2017/18

Buurtplatform 
Dinsdag 21 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018
Dinsdag 20 maart 2018
Dinsdag 15 mei 2018
Dinsdag 18 september 2018
Dinsdag 20 november 2018
Steeds boven Café 1900 
van 20.00 tot 22.00 uur

Inhoudsopgave
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1 Straatfeest P. Habetsstraat
1 Tijdcapsule Hoge Fronten
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2 Verkeersmaatregelen Maastricht 

West
2  Etsy
3 Column “Gevallen vrouw”
3 Koffiezone
3 Speeltuin St. Lucassingel
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Aanvang 14.00 uur

De Schaduw van Skellig  

GB. 2009, Annebel Jankel (110 min). 
Nederlands ondertiteld.

Michael ontdekt in het gammele schuur-
tje achter zijn nieuwe huis een ziekelijke 
en groezelige zonderling, Skellig. Skellig 
voedt zich met muizen, wormen en slak-
ken en zijn favoriete gerecht van de af-
haalchinees. Wanneer Michael met zijn 
buurmeisje op zoek gaat naar een veili-
ger schuilplaats voor Skellig, ontdekken 
zij de gehavende vleugels op zijn rug. 
Dan onthult Skellig hen het geheim van 
zijn magische krachten. Michael heeft 
intussen een zusje gekregen, maar de 
baby is ernstig ziek. Zou Skellig de baby 
kunnen redden?

DE SCHADUW VAN SKELLIG is geba-
seerd op het gelijknamige jeugdboek van 
David Almond. Het boek werd vele ma-
len bekroond, o.a. met de Whitbread 
Prize voor het beste Engelse jeugdboek 
van 1999. In Nederland kreeg dit boek in 
2000 de Zilveren Griffel.

Aanvang 20.00 uur

Toto le Héros 

België/Frankrijk 1991 (91 min). Tragiko-
medie  van Jaco Van Dormael. Met o.a. 
Michel Bouquet, Jo De Backer, Thomas 
Godet, Mireille Perrier en Sandrine 
Blancke.
Frans gesproken - Nederlands onderti-
teld

Op achtjarige leeftijd is Thomas ervan 
overtuigd dat hij bij zijn geboorte is om-
gewisseld met zijn buurjongen Alfred. Hij 
leeft dus het leven van Alfred en Alfred 
leeft het leven van Thomas. Zestig jaar 
later: de oude Thomas is bang om te 
sterven alvorens echt geleefd te hebben. 
Hij gaat op zoek naar Alfred om terug te 
nemen wat Alfred van hem gestolen 
heeft: zijn leven... 
Alles klopt aan deze film: het script, de 
acteurs en vooral de cameravoering en 
geregelde muzikale intermezzo's maken 
dit tot een film die je niet loslaat. De 
ondersteuning met goedgekozen liedjes 
uit de jaren 50 deed wel aan 'The Singing 
Detective' denken. Het sublieme samen-
gaan van beeld en geluid en de zeer fan-
tasierijke scènes zijn met niets te 
vergelijken, zeker niet met andere Frans-
talige films. Maar deze film komt dan ook 
uit België waar de visuele traditie sterker 
is dan in Frankrijk! 

Wat is Cinema 
Mobile?
Cinema Mobile is 
een in Maastricht 
opgerichte stich-
ting zonder 
winstoogmerk 
die zich tot doel 
stelt om mensen 

te verbinden door het gezamenlijk bele-
ven van een film, van een heuse klassieker 
tot de meest recente en alles er tussenin. 
Deze films vertonen wij niet in een nor-
male bioscoop, maar juist op een locatie 
naar keuze. Zo bieden wij u de kans om 
de film van uw keuze (nog) eens op groot 
doek
te zien, waar u maar wilt! Voor meer 
informatie, bezoek onze website 
(www.cinemamobile.nl) of stuur een mail-
tje naar info@cinemamobile.nl

Cinema Mobile

Verkeersmaatregelen 
Maastricht West 
  
De laatste tijd heeft het Actiecomité 
Tongerseweg Veilig regelmatig de krant 
weten te halen met acties tegen de over-
last op de Tongerseweg. 

De gemeente is daar gevoelig voor geble-
ken, en heeft een verkeersbureau laten 
onderzoeken welke stappen kunnen wor-
den ondernomen om die overlast te be-
perken.  Dat bureau heeft verschillende 
varianten van voorstellen uitgewerkt, die 
in een raadsronde van 31 oktober zijn 
besproken. 

Sommige van de voorstellen zijn ver-
gaand, en betreffen vrachtwagenverboden 
(in de nacht, of zelfs totaal) voor alle vijf 
grensovergangen in Maastricht West: 
Tongerseweg, de Cannerweg, de Via Re-
gia, de Brusselseweg en de Bosscherweg. 
Andere varianten ontzien enkel de Ton-
gerseweg, en hebben daardoor het on-
vermijdelijke gevolg dat de andere 
grensovergangen juist zwaarder belast 
gaan worden. 

Het verkeersbureau gaf in de vergadering 
aan dat zij het beperkte voorstel, enkel 
de Tongerseweg afsluiten voor vrachtver-
keer, als het meest haalbaar  beschouw-
den. Tegelijk was het iedereen duidelijk 
dat het verkeersbureau als een soort 
‘verlengde arm’ van de vervoerders had 
gefunctioneerd: de vrachtwagens moes-
ten zo min mogelijk gehinderd worden. 

Het Buurtplatform Brusselsepoort en de 
bewonersvereniging Ravelijn hebben een 
sterk pleidooi gehouden voor een totaal 
vrachtwagenverbod. 

En in dat pleidooi aangegeven dat juist in 
het overleg over het Noorderbrugtracé 
de toezegging hadden gekregen dat alles 
zou worden gedaan om te voorkomen 
dat het traject Fort Willemweg-Fagot-
straat-Nobellaan een doorgaansroute 
voor vrachtverkeer zou worden. De ge-
meente heeft ook aan gegeven dat ze 
meedenken en helpen om de overlast zo 
veel mogelijk te beperken. Een verbod op 
het vrachtverkeer zou hierbij passen.  
  
De grote steden zouden een  lichtende 
voorbeeld zijn: Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht. Utrecht heeft een plan opge-
steld dat in fasen de regels voor vrachtau-
to’s verscherpt, om uiteindelijk vanaf 
2025 alle vrachtwagens met verbran-
dingsmotor te weren. 

Wanneer in de grote steden dit wel mo-
gelijk is, is het onbegrijpelijk dat Maas-
tricht helemaal niets wil in die richting. En 
daarmee zou dan tevens een stap geno-
men worden waarmee de buurten niet 
tegen elkaar worden  uitgespeeld. Want 
dat is het verwijt dat je de gemeente kan 
maken: door hierin zo passief op te tre-
den, ontlokken ze dat de ene buurt pro-
blemen over de schutting van de 
volgende buurt wil gooien. 

Louise van Bronswijk

http://www.cinemamobile.nl)
mailto:info@cinemamobile.nl
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Column

“Gevallen vrouw”

“Zo, en nu eens even helemaal 
niets!”adviseerde mijn arts mij na mijn 
val, nu al weer vier weken geleden.
Voor mijn doen heb ik mij op wonder-
baarlijke wijze goed aan zijn instructies 
gehouden.
Maar, het bloed kruipt, waar het nu een-
maal niet gaan kan…en hier ben ik dus 
toch, zij het met enige schroom!
Misschien tòch te vlug?!
Ja, ik ben inderdaad “een gevallen 
vrouw!”
Maar, onderscheid moet er zijn, dus ik 
viel niet zo maar ergens….neen, ik viel 
op de trappen van het altaar in de Sint-
Annakerk, toen ik van plan was om in 
de avondmis van zaterdag 26 aug. De H. 
Communie te gaan uitdelen.
Allereerst: paniek! Gêne ook! En des-
oriëntatie.
Maar onmiddellijk kwam de hulpverle-
ning op gang. Een lieve oud-leerlinge, 
Marly, lid van de St. Lambertus-Broeder-
schap en vroeger buurmeisje ontfermde 
zich over mij en vervoerde me naar de 
E.H.B.O. Ze bleef ook heel trouw bij mij 
bij de onderzoeken, hechtingen, foto’s, 
scans, gesprekken, enz. enz. Dank Mar-
ly!
Neen, er was goddank niets gebroken. 
Alleen een paar hechtingen in mijn lin-
kerwang! Dit hoort nu al weer tot het 
verleden! Een litteken alleen herinnert 
nog hieraan!

Alles moet altijd zijn tijd hebben! Ik lijd 
er niet echt onder! Ik ben vooral dank-
baar, voor hetgeen mij okk nu na deze 
gebeurtenissen weer opnieuw als posi-
tieve boodschap is bij gebleven en dat is:
 “Wat heb ik toch veel lieve mensen om 
mij heen!”

Ria Vernooij-Nelissen

Koffiezone

Zondag 18 juni hebben we met de buurt 
koffie gedronken op de Fagotstraat. 
Het was een prachtige zondag en de laats
te dag dat de Fagotstraat was afgesloten 
voor het verkeer. 

De buurtbewoners konden vragen stellen
 aan de vertegenwoordigers van de geme
ente en van Strukton over het Noorderb
rugtrac'e. 

De kinderen konden nog een keer fietsen
op straat. 
De tafeltennisvereniging TTV Maastricht 
aan de Prestantstraat had de deuren ge-
opend, zodat men ook nog een balletje 
kon slaan. 

Louise van Bronswijk

Speeltuin Sint Lucassingel
De speeltuin aan de Sint Lucassingel is ge-
reed. Naast de voetbalkooi ligt nu een 
leuk speeltuintje voor de kinderen.
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Info voor 
Brusselsepoort-West

Beste buurtbewoners,
 In dit artikel enkele praktische tips en 
info betreffende ons deel van de buurt:  
Brusselsepoort-west. 
Wij horen weleens de vraag waarom is er 
zo weinig te doen bij ons in de buurt.  Dit 
komt omdat wij geen buurthuis hebben.  
Welzijnsorganisatie Trajekt heeft dit en-
kele jaren geleden opgepakt en heeft on-
ze buurt met activiteiten gekoppeld aan 
Caberg en Malpertuis.  Zodoende kunnen 
wij ook deelnemen aan veel activiteiten in 
de Wiemerink en de  Buurtbrök in Mal-
pertuis .
Al die activiteiten kan men vinden op  
www.trajekt.nl .  

Ook probeer ikzelf zoveel mogelijk infor-
matie voor jong en oud in onze wijk in 
het infobord naast het milieuperron te 
plaatsen.  Dit jaar heb ik vele mails naar 
de gemeente gestuurd met foto’s over 
gebreken, defecten, afval, groenvoorzie-
ning, losliggende stoeptegels enz. in de 
openbare ruimte in onze buurt. Dit is 
goed opgepakt door de gemeente en bij-
na altijd binnen enkele dagen opgelost. 
Wil je zelf iets aan de gemeente doorge-
ven, stuur  dan een bericht via de “Maas-
tricht meldt app” 
(https://www.thuisinmaastricht.nl/maastri
cht-meldt-app/), of stuur een email naar  
post@maastricht.nl  of neem telefonisch 
contact op, 0433504040---14043. 
Via email krijgt men bericht onder welk 
nummer deze klacht opgeslagen is voor 
correspondentie hierover. Stuur ook  
foto’s mee zodat men kan zien wat het 
probleem is. 

Onze wijkagent is Miquel Faut en  te be-
reiken via het emailadres  
miquel.faut@politie.nl. Tevens via het 
algemeen telefoonnummer 0900-8844.
Eindelijk hebben we ons nieuwe speel-
tuintje tussen de moskee en de voetbal 
kooi.  Dit hadden we nog tegoed van de 
gemeente, omdat de speeltoestellen op 
de hoek van de Weustenraedtstraat en 
Lucassingel jaren geleden verwijderd zijn 
i.v.m. de parkeerplaatsen. Door de inzet 
van verschillende personen en het buurt-
platform blijft de buurt nog steeds posi-
tief onder de aandacht van de gemeente 
en krijgen we nog steeds het nodige voor 
elkaar. 

Op 18-6-2017 is dan eindelijk de Fagot-
straat feestelijk geopend met koffie en vla 
en speelfietsen voor de kinderen. Veel 
buurtbewoners waren hierbij aanwezig. 
Het resultaat mag er zijn ook dankzij het 

geluidswerend asfalt en de gescheiden 
rijbanen.  
Er moet alleen nog aandacht worden ge-
schonken aan de afwerking en het ver-
lichtingsplan. 

Ook de middag in de zomer georgani-
seerd door Trajekt voor de kids met de 
clown was  weer een succes . 
Hopelijk bent u met deze info weer bijge-
praat over alle wetenswaardigheden in 
onze buurt. Wij wensen u nog veel 
woonplezier bij ons in de buurt en alvast 
fijne feestdagen. 

W.Schlösser  BOC  Brusselsepoort

http://www.trajekt.nl
https://www.thuisinmaastricht.nl/maastri
mailto:post@maastricht.nl
mailto:miquel.faut@politie.nl
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Nieuws van 
basisschool St. Oda

We zijn er trots op dat wij ons met in-
gang van het schooljaar 2017-2018 gedu-
rende 3 jaar ‘Gezonde School’  mogen 
noemen. Aan het einde van het school-
jaar 2016-2017ontvingen wij hiertoe het 
zgn. ‘Gezonde-School-vignet’ dat nu op 
de schoolgevel prijkt. 
Dit vignet is een erkenning voor scholen 
die structureel, planmatig en integraal 
werken aan het verbeteren van de ge-
zondheid van de leerlingen. Je kunt je als 
school richten op één van de volgende 7 
thema’s: 

    • bewegen en sport
    • gezonde voeding:
    • roken en alcohol
    • welbevinden en
       sociale veiligheid
    • relaties en seksualiteit 
    • fysiek veiligheid
    • milieu en natuur

Wij behaalden het vignet op het gebied 
van het thema ‘Bewegen en Sport’. Naast 
het feit dat we een intensieve samenwer-
king met Maastricht Sport hebben, waar-
bij gezamenlijk allerlei naschoolse 
sportactiviteiten georganiseerd worden, 
doen we mee met sportactiviteiten in 
Maastricht-breed (schoolsporttoernooi-
en, schaatsen op het Vrijthof, deelname 
aan de Maastrichtse Sportweek, Maas-
trichts Mooiste) en gebruiken we tijdens 
onze gymlessen in alle groepen het ver-
nieuwde Vakwerkplan van Van Gelder, 
zodat we een duidelijke doorgaande lijn 
hebben in ons gymonderwijs. Daarnaast 
gaan wij bij buitenschoolse activiteiten, 
daar waar dat kan, zoveel mogelijk te 
voet naar de activiteiten toe. Sport en 
bewegen hebben we hoog in het vaandel 
staan en willen we ook zoveel mogelijk 
onder de aandacht van ouders en kinde-
ren brengen. Spreekt u dit ook aan? Kom 
dan eens een kijkje nemen bij ons op 
school. U bent iedere dag welkom, want 
niet voor niks is ons motto ‘Elke dag 
open dag!’. We maken graag een afspraak 
met u om ons kindcentrum te laten zien. 
Neem ook alvast een kijkje op onze web-
site www.oda-bs.nl om een indruk te krij-
gen. Een afspraak maken kan via 
mailadres: info@oda-bs.nl  of telefoon-
nummer: 0433430970.

Sinds kort zitten wij ook op Facebook, 
zoekt u ons eens op (Bs St. Oda) en like 
onze pagina! U ziet dan direct waar wij 
als school mee bezig zijn en de foto’s ge-
ven u een sfeerimpressie. 

http://www.oda-bs.nl
mailto:info@oda-bs.nl
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Bouwplannen op het 
Standaardterrein bij de 
Ravelijn
Enkele maanden geleden werd een aantal 
omwonenden van de Ravelijnstraat en 
Halvemaanstraat opgeschrikt door graaf-
werkzaamheden op het voormalige Stan-
daard-voetbalterrein aan de Hoge 
Fronten. Deze graafwerkzaamheden wa-
ren ten behoeve van het nemen van bo-
demmonsters voor controle op 
bodemverontreiniging. Daarnaast was 
een ander bedrijf bezig met het nemen 
van bodemmonsters ten behoeve van 
archeologisch onderzoek. Bij navraag 
bleek al gauw dat deze activiteiten te ma-
ken hadden met toekomstige bouwplan-
nen op het terrein.
Na geïnformeerd te hebben bij de eige-
naar van de grond, wooncorporatie Ser-
vatius, bleek deze voornemens het 
perceel te verkopen aan Mulleners Vast-
goed Investments te Echt. Bij Mulleners 
wist men te vertellen dat er plannen zijn 
voor een 12-tal grondgebonden wonin-
gen in het duurdere segment. Daartoe 
heeft Mulleners  in april 2017 een princi-
peverzoek ingediend bij de Gemeente. 
Dat is een soort eerste 
afspraak/vooroverleg om de potentiële 
plannen te bespreken en te verkennen 
met de gemeente. Daarin wordt o.a. ge-
sproken over de ruimtelijke uitwerking. 
Conform het raadsbesluit van 13 decem-
ber 2016 over de herijking van de her-
structurering en de afspraken met de 
corporaties, is de gemeente Maastricht 
met Servatius overeengekomen dat, bin-
nen de randvoorwaarden van de Saldo 
Nulmeting (dat wil zeggen voor elke wo-
ning die gebouwd wordt, er een bestaan-
de woning moet worden gesloopt), op 
het terrein tegenover de Ravelijn 12 wo-
ningen gerealiseerd mogen worden, pas-
send binnen het vigerende 
bestemmingsplan.
De ruimtelijke inpassing en zaken waar 
allemaal aan voldaan moet worden (de 
zogenaamde ruimtelijke randvoorwaar-
den) moeten nog verder uitgewerkt, vast-
gelegd en besloten worden.
Verder meldt de gemeente nog, dat bij 
alle ontwikkelingen voorop staat dat de 
ontwikkelaar verantwoordelijk is voor 
een zorgvuldige communicatie met om-
wonenden. Daarvoor moet de ontwikke-
laar een actief participatietraject met 
betrokkenheid vanuit de buurt oppakken. 
Dit moet ook afgestemd worden met de 
gemeente.
De grootste bezwaren van de omwonen-
den zijn dat opnieuw het unieke karakter 
van de omgeving flink wordt aangetast. 
De volkstuintjes zullen moeten verdwij-
nen en ook het trapveldje waar veel kin-

deren zich uren achterelkaar vermaakt 
hebben zal het veld moeten ruimen. Ook 
de geïsoleerde ligging van de voormalige 
woonschool Ravelijn, hetgeen de woon-
school zo uniek maakt, zal verdwijnen. 
Juist voor het behoud van de woonschool 
heeft ook de gemeente zelf zich altijd 
sterk gemaakt: de Ravelijn is dan ook een 
gemeentelijk monument.  Ook voor veel 
wandelaars is het gebied een prima door-
gang naar de Hoge Fronten als onderdeel 
van het nieuwe Frontenpark. Voor veel 
dieren is dat stuk groen net even anders 
dan de Fronten zelf. Diverse unieke die-
ren en vogels die je in de stad normaal 
gesproken niet tegenkomt, worden er 
gesignaleerd, zoals de vos, de oehoe, de 
hermelijn, groene en bonte spechten, 
sperwers en buizerds en zelfs een das. Al 
met al is dit stukje groen veel meer dan 
een stuk braakliggend terrein of een aard-
appelveld. 
Bovendien vertegenwoordigt dit stuk 
natuurgroen ook nog eens een groot 

woongenot voor de bewoners van de 
Ravelijnstraat, die nu in dit uniek stukje 
Maastricht genieten van vrij uitzicht over 
het voormalige schootsveld van de Hoge 
Fronten. Een laatste stukje plattelandsrust 
in een toch al zo hectisch en volgebouwd 
stedelijk gebied.
Daarnaast zijn er door de aanleg van de 
A2 tunnel en de nieuwe aanloop van de 
Noorderbrug weer veel open plekken 
vrijgekomen. Zo is er veel ruimte vrijge-
komen op het Belvedère-terrein. Daar is 
genoeg plaats voor woningbouw, zonder 
dat er aantasting van natuur en leefomge-
ving plaatsvindt.
Laten wij er met z’n allen naar streven 
dat het Standaardterrein behouden blijft 
en wij en onze kinderen nog jaren kun-
nen genieten van een mooi stukje natuur 
in onze stad.
TEKEN DE PETITIE op  
WWW.BIT.DO/RAVELIJNSTRAAT!

Wim Schoenmakers

http://www.BIT.DO/RAVELIJNSTRAAT
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Vernieuwing 
Noorderbrugtracé
Een verandering in de buurt die niemand 
kan zijn ontgaan, is de uitwerking van de 
verplaatsing van de Noorderbrug. Daar 
waar we allemaal profiteren van de ver-
snelde bereikbaarheid van de A2 vanuit 
onze buurt, zijn ook de eerste nadelen 
zichtbaar, zoals de files die tegen spitsuur 
steeds ontstaan op de Fort Willemweg 
en Fagotstraat/Nobellaan. Op maandag 
30 oktober hadden we overleg met de 
gemeente en medewerkers van het pro-
jectbureau over de voortgang van het 
Noorderbrugproject. Voortgang die het 
best is te illustreren aan de hand van het 
volgende Bouwfasenplaatje. Daarin staan 
de kleurverschillen voor opeenvolgende 
bouwfasen: 
Bouwfasen 1 (nieuwe afrit) en 2 (Bos-
scherveld) zijn (grotendeels) achter de 
rug. 
Bouwfase 3 (oude afrit langs het Sphinx 
terrein) vindt voorjaar/begin zomer van 
het komend jaar plaats, en richt zich op 
Frontensingel, Maagdendries en Bosch-
Poort.  
Bouwfase 4 vindt plaats komende zomer 
tot in het najaar, en richt zich op Caber-
gerweg en het kruispunt Cabergerweg en 
Frontensingel. 
Als allerlaatste stap voltooit bouwfase 5 
het hele project. Dit zijn de vier ver-
keersrotondes in het project, waaronder 
die van de Brusselseweg, voor ons het 
belangrijkste aspect. Dit staat gepland 
volgend jaar oktober/november. Dan zal 
de rotonde verdwijnen, en in een com-
plexe ‘oost-west doorrij’ kruising veran-
deren, waarbij enkel voetgangers, fietsers 
en de bus de uitzondering op mogen ma-
ken: zij mogen wel noord-zuid. Zie de 
tekening hieronder. Omdat pas na reali-
satie van deze nieuwe kruising  de door-
stroming daar zal verbeteren, moeten we 
vrezen dat we nog tenminste een vol jaar 
met files rondom de Brusselseweg roton-
de te maken zullen hebben.  Wel zal naar 
verwachting in november de situatie iets 
verbeteren, als de werkzaamheden aan 
de Peter Huyssenslaan gereed zijn.

In ons overleg zijn allerlei ‘puntjes op de 
i’ achtige zaken besproken, zoals de ver-
lichting langs de Fagotlaan of ontbrekende 
beplantingen. Die hopelijk tot een vervol-
making leiden van wat nu al is aangelegd. 
Tegelijkertijd vindt er een stevige discus-
sie plaats tussen gemeente en buurten 
over de toekomst van vrachtverkeer in 
Maastricht (zie graag elders in het buurt-
blad). Onze inzet is dat de nieuwe ont-
sluitingswegen gespaard zullen blijven van 
vrachtverkeer: in ieder geval van het 
vrachtverkeer dat geen lokale bestem-
ming heeft.

Dirk Tempelaar

de Brusselseweg rotonde verandert in een complexe ‘oost-west doorrij’ kruising…



8


	Inhoudsopgave
	Inmetselen tijdcapsule Hoge Fronten
	Agenda 2017/18
	Nieuwjaarstreffen
	Straatfeest Pastoor Habetsstraat
	Cinema Mobile
	Verkeersmaatregelen Maastricht West
	Koffiezone
	“Gevallen vrouw”
	Speeltuin Sint Lucassingel
	Info voor Brusselsepoort-West
	Nieuws van basisschool St. Oda
	Bouwplannen op het Standaardterrein bij de Ravelijn
	Vernieuwing Noorderbrugtracé

